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BAGGRUND 
Den 12. september annoncerede Kulturministeriet, at Det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket fusionerer pr. 
1. januar 2017 under ledelse af Svend Larsen, nuværende direktør på Statsbiblioteket. Navnet på den nye 
enhed bliver ”Det Kgl. Bibliotek”. 

Af pressemeddelelsen fremgår det, at "Sammenlægningen af Statsbiblioteket og Det Kgl. Bibliotek fremtids-
sikrer betjeningen af Københavns Universitet og Aarhus Universitet på højeste niveau, og er en naturlig kon-
sekvens af den gennemgribende digitalisering, der har præget forskningsbiblioteksområdet igennem det 
seneste årti."  

Et af hovedformålene med fusionen er altså sikre en stærk betjening af universiteterne, specielt inden for 
digital adgang til samlinger herunder Big Data og kommende områder som Open Science og Data Manage-
ment. Fusionen er samtidigt et svar på nedskæringerne i den offentlige sektor og licensprisernes himmel-
flugt, hvor en samling af ressourcer er nødvendig mhp. at undgå serviceforringelser. 

Statsbiblioteket har gennem mange år været universitetsbibliotek for Aarhus Universitet, men AU har også 
haft sin egen biblioteksorganisation. Med etableringen af AU Library i 2012, blev de to organisationer virtu-
elt fusioneret, således at alle biblioteksressourcer fremstår som én organisation for brugerne. I praksis er der 
dog tale om to organisationer i to ministerieområder og endnu flere budgetstrenge. AU Library er velfunge-
rende, men også en ganske kompleks organisation. 

Universitetet har i dag en særdeles fordelagtig samarbejdsaftale og ressourcedeling med Statsbiblioteket. I 
runde tal leverer Statsbiblioteket samme økonomi til betjening af AU, som universitet selv investerer i biblio-
teksområdet. Men i forlængelse af den forestående fusion af Statsbiblioteket og Det Kgl. Bibliotek udfordres 
AU Library som konstruktion. 

Det er givet, at etableringen af det nationale bibliotek vil medføre betydelige ændringer i organiseringen mv. 
vedrørende det nuværende Statsbibliotek. Dermed er det sikkert, at den nuværende samarbejdsaftale om 
biblioteksbetjening af AU ikke kan fortsætte uændret. Det vurderes, at det nuværende samarbejde vil kom-
me under pres i takt med Det Kgl. Bibliotek udvikler organisation og services. 

Det nye nationale bibliotek får en nær betjening af Københavns Universitet, men en uensartet, og kun delvis, 
betjening af AU. Når det nationale bibliotek begynder at effektivisere sin universitetsbiblioteksopgave, vur-
deres det at være i AU’s interesse, at biblioteksbetjeningen af AU får samme interne organisatoriske vægt, 
som betjeningen af Københavns Universitet. 

Ovenstående kalder på, at AU gentænker sin biblioteksbetjening for at fastholde det nuværende serviceni-
veau og sikre universitetet andel i faglige og økonomiske gevinster knyttet til det fusionerede nationale bib-
liotek. Med det afsæt godkendte Universitetsledelsen den 28. september 2016 nedsættelse af en arbejds-
gruppe med deltagelse på direktørniveau fra AU og Statsbiblioteket.  

Arbejdsgruppen har drøftet, hvordan AU søger størst mulig indflydelse på den fremtidige organisering af 
Det Kgl. Bibliotek. Dels for at sikre et tydeligt fokus på biblioteksbetjeningen af AU, og fastholde nærhed og 
lokal forankring af biblioteksbetjeningen ude i fagmiljøerne og tæt på de studerende. Dels for at sikre AU’s 
udbytte af det nuværende samarbejde med Statsbiblioteket, som er grundlaget for at videreudvikle de nu-
værende tværgående og effektive processer. 
 
I lyset heraf er der taget udgangspunkt i at arbejde med to overordnede modeller:  
1. En samarbejdsaftale mellem AU og Det Kgl. Bibliotek baseret på erfaringerne med AU Library 
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2. Overdragelse af AU-delen af AU Library med universitetsbibliotekssektionen på det nuværende Stats-
biblioteket til én samlet enhed i Det Kgl. Bibliotek  

Arbejdsgruppens analyser og drøftelser er mundet ud i en indstilling, som rektor og universitetsdirektøren 
har vendt med AU’s bestyrelsesformandskab, og som efterfølgende er drøftet i universitetsledelsen. Kon-
klusionen på denne proces er, at en overdragelse er den samlet set bedste løsning for AU. På det grundlag 
har universitetsledelsen truffet principbeslutning om, at AU-delen af AU Library overdrages til Det Kgl. Bib-
liotek. Målet er at sikre AU-delen af AU Library et faglig ophæng, opnå direkte adgang til ressourcer og løs-
ninger på Det Kgl. Bibliotek, og sidst men ikke mindst er det målet at formalisere den nuværende nære 
fakultetsbetjening. Beslutningen forventes endeligt tiltrådt på baggrund af en proces i LSU, fakultetsledel-
serne og de akademiske råd over de næste måneder, hvor der bliver mulighed for at kvalificere beslut-
ningsgrundlaget.  
 
Samtidig er der taget skridt til at sikre et nært samarbejde de kommende måneder mellem AU og Det Kgl. 
Bibliotek i form af en fælles hensigtserklæring møntet på en overdragelse. Aftalen giver AU-ansatte ledere i 
AU Library adgang til at deltage som observatører i direktionen og relevante ledelsesfora på Statsbibliote-
ket/den nye nationale bibliotek, samt tillidsrepræsentanter fra AU-delen af AU Library mulighed for at blive 
tilknyttet samarbejdsorganisationen på Det Kgl. Bibliotek. 
 
I det følgende er der redegjort mere uddybende for de to muligheder på baggrund af en analyse af erfarin-
gerne med AU Library-konstruktionen.  
 

ANALYSE AF AU LIBRARY: ORGANISERING, SERVICEMODEL OG ØKONOMI 
At der er to organisationer, som begge driver universitetsbibliotek for AU, er en historie, der rækker meget 
langt tilbage. Tilsvarende har grænsefladerne mellem de forskellige tidligere selvstændige biblioteksenhe-
der ved AU og SB også meget lange tråde tilbage i historien, og de har været formaliseret siden 1934.    

Ved universitetsfusionen i 2007 blev AU meget større, uden at SB’s bevilling blev øget. Derfor blev det af-
talt, at de ”nyinfusionerede” enheder på AU skulle omfattes af, og derfor medfinansiere, de grundliggende 
fælles services leveret af SB, såsom fx fællessamlingen af digitale tidskrifter og fælles bibliotekssystem. 
Medfinansieringen blev fastlagt som det beløb de nyindfusionerede enheder hidtil havde betalt hver især 
for samme ydelser udenfor AU. Det berører således ST via de tidligere enheder DMU, DJF og Ingeniørhøj-
skolen, det berører ARTS via det tidligere DPU, og BSS via det tidligere ASB og Handels- og Ingeniørhøjsko-
len i Herning. 

AU Library blev etableret i 2012 på baggrund af en grundig proces med inddragelse af såvel indenlandske 
som udenlandske eksperter og med bred brugerinddragelse på AU. Spørgsmålene der blev rejst, omfattede 
både opgaver for fremtidens universitetsbibliotek, og hvordan man kunne fusionere 22 biblioteker fordelt 
på to ministerområder. 

Ved oprettelsen af AU Library i 2012 besluttede universitetsledelsen og direktøren på Statsbiblioteket, at 
brugerne skulle opleve de tidligere +20 biblioteker som én fælles serviceorganisation, AU Library. AU gik på 
den baggrund i gang med at fusionere sine biblioteker til én enhed, opdelt i en række ledelses- og budget-
områder stort set svarende til fakulteterne, og AU/SB gik i gang med at skabe en fælles organisation, der 
udnytter synergier, og skaber fælles udvikling, fælles standarder og fælles processer.  
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Sammenlægningen af de gamle biblioteker, etablering af fælles arbejdsgange og implementering af fælles 
brugergrænseflader, som fx library.au.dk, elektroniske betalinger, fælles brugerregler/takster og ét studen-
terprintsystem, er nu på vej til at være fuldt implementeret. 

ORGANISERING 
Med opbakning fra Statsbiblioteket besluttede universitetsledelsen, at AU Library skulle være en matrixor-
ganisation med et ledelsesområde for hvert fakultet, og seks tværgående ledelsesområder, hvor den faglige 
udvikling, kvalitetssikring og kompetenceudvikling skulle ske i fællesskab. 

Ud over brugen af Statsbibliotekets Processafdeling og IT, har AU Library kun en meget begrænset backoffi-
cefunktion. Alle medarbejdere er tilknyttet et fakultetsområde – med undtagelse af enkelte specialister og 
bibliotekschefen. 

Matrixorganiseringen udgøres således af biblioteksledere, der sammen med egne medarbejdere har ansvar 
for services rettet mod hver enkelt fakultet, og samtidigt har et tværgående biblioteksfagligt ansvar 
for udvikling, kvalitetssikring og kompetenceudvikling. Her indgår medarbejdere på tværs af hele organisa-
tionen i udviklingsprojekter. 

 
 
Kerneforholdet i den valgte organisationsmodel er: 

• Biblioteket skal være fokuseret på hvert enkelt fakultet 
• Hver dekan har afgørende indflydelse på biblioteksbudgettet for eget område 
• De gode løsninger udvikles kun én gang 

Organiseringen er af indlysende grunde billigere end alle-for-sig-selv, men reducerer også kompleksiteten 
for Statsbibliotekets ”driftsafdelinger” i samarbejdet med AU. 
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For at sikre det tværgående arbejde refererer alle bibliotekslederne til en bibliotekschef. Den lokale ledel-
sesforankring sikres ved, at bibliotekslederne deltager i de respektive administrationscentres ledelsesmø-
der - og for fleres vedkommende også i det tilhørende LSU som observatører. Også bibliotekslederen på HE 
indgår i administrationscenterets ledelseskreds, selvom hun er ansat på SB. 

Matrixen går på tværs af AU og SB i henhold til en partnerskabsaftale. For så vidt angår faglige spørgsmål og 
brug af biblioteket er det målet, at såvel brugere som medarbejdere oplever AU Library som én organisati-
on, der er lokalt nærværende.  

Organisationsformen har bevist sit værd. Langt hovedparten af det omfattende katalog af services, der blev 
kravsat i forbindelse med etableringen af AU Library, er udviklet og idriftsat, og modning pågår. Dette er 
sket samtidigt med, at alle fysiske biblioteker, og flere studiemiljøer uden for bibliotekerne, er blevet reno-
veret. Endvidere er bibliotekerne blevet samlet på færre adresser, hvilket har frigivet betydelige arealer. 
Herudover har organisationen kunnet svare på nye eksterne krav som eksempelvis plagiatkontrol, ORCID og 
Open Access. 

For så vidt angår ledelsesorganiseringen med to bibliotekschefer fra hhv. AU og SB, så har det delte leder-
skab været velfungerende, baseret på tillid og vilje, men også fordi der er en god kemi. Dette er ikke givet, 
delt lederskab kan være ganske svært, og dermed ganske sårbart, fordi det er meget personafhængig.   

Bibliotekslederne oplever et dobbelt ophæng i forhold til fakultetet og til bibliotekschefen. Udmøntningen 
er forskellig mellem fakulteterne, men kendetegnende er, at bibliotekslederne oplever et krydspres mellem 
linjeledelse og fakultetsledelse. Sidstnævnte har ikke en formel ledelsesret, men finansierer direkte biblio-
tekernes drift uden om den interne debitering. 

Foruden et kompleks ledelsesmæssigt ophæng har bibliotekslederne et fagligt ansvarlige på tværs, som 
matrixledere på vegne af de andre biblioteksledere. Dette er fagligt givende, men udgør et kompleksitet-
slag. 

AU-siden af AU Library har siden efteråret 2014 været ophængt i AU Uddannelse, fordi størstedelen af res-
sourcerne i AU Library bruges i forhold til de studerende. Men opgaverne i AU Library går på tværs af uni-
versitetets opgaver fra forskning over formidling til undervisning. Dette, kombineret med at det kun er 
halvdelen af AU Library, der er forankret på AU, bidrager til en daglig oplevelse af kompleksitet.  

Til trods for den høje kompleksitet i organiseringen er AU Library velfungerende. Kompleksiteten er et svar 
på de mange forskellige krav, der omgiver AU Library, og modellen virker. Men organiseringen har økono-
miske og menneskelige transaktionsomkostninger. Det vil derfor være anbefalingen, at AU og SB søger en 
organiseringsmodel, som kan levere effektivitet og nærhed på samme tid, men med mindre kompleksitet 
og klarere linjer. 

SERVICEMODEL 
Servicemodellen for biblioteksydelser består af flere lag. Basis er infrastruktur indeholdende bl.a. biblio-
tekssystem, studenterprint, licensadministration, katalogisering, fjernlån, logistik og magasiner. De øvre lag 
er den direkte brugerkontakt i form af betjeningssteder med studiemiljø, undervisning og forskersupport.  

Med en enkelt undtagelse er infrastrukturen samlet i procesafdelingerne på SB, mens brugerkontakten er 
samlet på fakultetsområderne i AU Library. Dette er tilfældet uafhængig af, om brugerkontakten varetages 
af AU Library-medarbejdere fra AU eller SB, jf. betjeningen af Health. 
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Foruden ovenstående er der services, som placerer sig mellem egentlig backoffice og den nære brugerbe-
tjening. I den nuværende organisationsmodel udføres dette mellemlag af opgaver i de fakultetsforankrede 
enheder. Derfor skal alle enhederne have specialister, som imidlertid også skal løse andre opgaver for at få 
enderne til at hænge sammen. Løsningerne bliver naturligvis koordineret på tværs. Men det skal overvejes, 
om der ville være muligheder for procesoptimering for både AU Library, og resten af AU, hvis flere af disse 
opgaver blev samlet i egentlige fælles specialistfunktioner, svarende til forholdene på andre universiteter. 
Tilsvarende har AU Library samlet servicen for hele AU vedrørende tidskriftpublicering på OJS-systemet og 
plagiatkontrol vedr. ph.d.-området hos en lille gruppe specialister. 

 
 
Bemærkninger til de enkelte lag i servicemodellen: 

I infrastrukturlaget er de fleste services som nævnt samlet hos SB. Undtaget er dog magasiner, da der er 
lokale depoter tilknyttet til de fleste fakultetsområder, særligt på Arts. Medio 2016 har AUL igangsat et 
projekt, benævnt ’AU Library, Archive’, der skal optimere processer knyttet til logistikken omkring bogind-
køb, opstillingspolitik, magasinering, kassation og fjernlån vedrørende fysiske materialer. Målet er at opnå 
en effektiv driftsøkonomi vedrørende logistikken omkring fysiske materialer – ideelt set i form af én central 
depotfunktion under SB’s driftsområde. Lykkes det, er der ingen tvivl om, at det vil optimere ressourcefor-
bruget og tillige frigøre betydelige decentrale arealer, som formodes at være væsentligt dyrere end én cen-
traliseret depotfunktion. 

I mellemlaget har AUL allerede centraliseret vejledning om publicering af tidsskrifter og bøger på OJS-
/OMP-systemerne samt opgaver omkring systemejerskabet af Pure. Men alle øvrige funktioner er fastholdt 
decentralt. Øvrige opgaver som kunne komme i spil er: 

• Registrering/validering af forskernes publikationer i PURE – inkl. OA-registrering 
• Bibliometrisk ledelsesrapportering 
• Plagiatkontrol vedrørende bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser 
• WEB-drift og -udvikling 

I brugerservicelaget er det erfaringen, at medarbejdere, der er dedikerede til opgaver med direkte bruger-
services, det være sig til studerende/undervisere/forskere, bedst placeres lokalt, da der er betydelig varia-
tion i behovene fagene i mellem. Der vurderes dog at være gevinster i at sikre disse medarbejdere et stærkt 
fagligt bagland. Dertil kommer mulighed for dels at kunne trække på fællesudviklede services, dels at indgå 
i fælles koncepter for løbende kompetenceudvikling. 
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ØKONOMIMODEL 
De fakultetsnære enheder på AR, BSS og ST finansieres som nævnt direkte af det pågældende fakultet. HE 
delfinansieres af SB og HE. Driftsenhederne på SB hovedfinansieres af SB’s finanslovsbevilling, men AU-
enhederne betaler også hertil i forhold til de omkostninger, de indfusionerede enheder havde i 2007. Uni-
versitetsenheden på SB yder også varierende støtte til de fakultetsnære enheder i form af direkte ressour-
cer, mest til Arts, men til alle i form af tilskud til fakultetsspecifikke elektroniske licenser og bogindkøb. 

Fællesaftalen for delte elektroniske licenser finansieres af SB og de fakultetsnære enheder efter en forde-
ling, der rækker tilbage til aftaler indgået i 2007.  

AU’s lille backoffice i AU Library finansieres via debiteringsnøglen som en del af AU uddannelse. Heri indgår 
en del af finansieringen af Elsevier efter beslutning om omfordeling mellem universiteterne i Rektorkollegi-
et i 2013. 

Det tværgående samarbejde mellem enhederne i AU Library sker med medarbejdere, der lønnes af fakulte-
ternes direkte bevillinger til egne biblioteksservices, og afspejler således også forskelligheden i bibliotekets 
størrelse på fakulteterne. Analyser har vist, at der er en mindre disproportionalitet i fakulteternes bidrag.  

Fordelen ved økonomimodellen er, at fakulteterne direkte prioriterer deres del af biblioteket, bortset fra de 
tværgående elektroniske licenser i Fællesaftalen og det bidrag, SB giver. SB’s økonomiske grænseflade til 
fakulteterne er meget varierende. Tilskuddet til HE er synligt, men SB har også fagreferenter på AR og bog-
budget på AR/BSS områderne, ligesom SB’s medfinansiering af de meget bekostelige elektroniske licenser 
til ST er betydelig. Under drøftelserne i universitetsledelsen omkring etableringen af AU Library blev det 
diskuteret, om nytten ved SB’s indsats skulle normaliseres. Men det blev besluttet, at nytte- og økonomi-
grænsefladerne til SB skulle fortsætte efter 2007 aftalerne. Ingen ønskede at åbne ”Pandoras æske”. 

Efter beslutning i universitetsledelsen tilgodeser AU Librarys organisations- og budgetmodel fakulteternes 
forskellige serviceønsker, og respekterer derfor også de gamle finansieringsmodeller, for i videst mulig om-
fang ikke at flytte omkostninger mellem fakulteterne, jf. nedenstående faktaboks.  
 

 
Statsbiblioteket varetog oprindeligt bogindkøbsprocessen for de gamle 8000C-biblioteker, bortset fra ST, uden 
betaling, og da den tilsvarende opgave blev overført til SB fra Fuglesangs Alle (det gamle ASB-bibliotek) i forbin-
delse med skabelsen af AU Library måtte der betales for ydelsen. Set fra SB var det jo alt andet lige en udvidelse af 
deres service til AU. I det moderne AU Library finansierer BSS-delen af AU Library altså for bogindkøbsprocessen, 
hvis bogen skal opstilles på Fuglesangs Alle, men ikke hvis bogen skal opstilles på Bartholins Alle.   
 

 

Processer, retningsliner og indkøb er i vidt omfang centraliseret og standardiseret med udgangspunkt i SB’s 
processer, men de økonomiske rammevilkår er ikke ens på tværs af AU-enhederne i AU Library1. 

                                                           
1 Idet der dog er en forståelse mellem AU og SB om, at effektiviseringsgevinster tilfalder AU, er det ikke en absolut linje, at der skal 
betales ved overflytning af opgaver: Statsbiblioteket har overtaget fjernlånsprocessen for alle AU-AU Library enheder fra og med 
2016 uden betaling. Udviklingen har gjort, at der var plads i Statsbibliotekets serviceportefølje til denne delmængde af opgaven.  

I andre forhold er der tale om en udvidelse af Statsbibliotekets service for alle AU-AU Library enheder uden medfinansiering fra 
AU: Gebyrbetalinger fra brugerne for fx for sent afleverede bøger eller bortkomster blev i 2013, efter vedtagelse af fælles reglement 
for hele AU Library, samlet på Statsbiblioteket, der implementerede en web-løsning med understøttelse af betalingskort. Efter mod-
tagelse af penge fordeles disse via AU Økonomi til de relevante underkonti hos de forskellige AU-AU Library enheder. Statsbibliote-
ket modtager ikke betaling for denne udvidelse af servicen.  
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Selvom der nu er gået en del år siden universitetsfusionen i 2007, har de dengang indgåede aftaler mellem 
SB og AU stadig stor budgetmæssig virkning i AU Library. En forståelse af de budgetmæssige forskelle mel-
lem de forskellige AU-AU Library-enheder kræver altså et kendskab til de forskellige økonomiske samar-
bejdsflader vedrørende Statsbibliotekets ydelser.  

Med enkelte undtagelser er alle processer, der kan karakteriseres som back-office aktiviteter, samlet på 
Statsbiblioteket, men betalingen herfor varierer, og herudover leverer Statsbiblioteket også en række ser-
vices direkte til brugerne. 

Nedenstående oversigt viser via farvekode, hvordan pengeflowet og de uens dele af serviceflowet mellem 
AU og SB påvirker AU-enhederne i AU Library.  

Service A-Aarhus A-Emdrup BSS ST HE 

Besøgende på SB <--------- 44% ---------> 36% 3% 16% 

Faglig betjening  3 ÅV   -       1 ÅV-        -        1.676.070     

Kørselsordning  opg.ej                    370.711      23.378 
opg.ej     

 3.653  
opg.ej     opg.ej  

Fjernlån  opg.ej   1 ÅV  opg.ej  opg.ej   opg.ej  

Bibliotekssystemet  163.652      187.045      470.477      254.020      opg.ej  

    
   

  

Bogindkøbsprocessen  opg.ej   2 ÅV  
 256.000 

opg.ej      0,3 ÅV   opg.ej  

Tidskriftsadministration  opg.ej   Under forhandling   opg.ej   opg.ej   opg.ej  

Materialer indkøbt af SB <---------------------------- 1 mio. kr. ------------------------> 

Fælleslicenser  38.559      782.207      1.035.598      3.818.079      1.211.181     

Delte licenser  94.295      868.521      1.328.998      1.622.075      3.225.317  
 
Rød er finansieret af AU, Grøn er finansieret af SB, Opg.ej = opgøres ej  
 

 
Statsbibliotekets servicerer ud over Aarhus Universitet også andre samarbejdspartnere. SB er således over-
central for landets kommunebiblioteker. Det betyder, at grundlæggende servicefunktioner som eksempel-
vis bogfremfinding, fjernlån, IT mm. ikke er opdelt efter, hvem der modtager ydelsen. Derfor er en række 
ydelser ovenfor markeret med ”opgøres ej”. For alle disse ydelser gælder, at de er finansieret af SB.   

Oversigten er opgjort i et AU-perspektiv. SB medfinansierer også bibliotekssystemet og fælleslicenserne 
som en del af sin funktion som universitetsbibliotek, uden dette er medtaget i oversigten.    

For at undgå misforståelse henledes opmærksomheden på, at oversigten vedrørende Health heller ikke 
afspejler det fulde biblioteksbudget på Health.   

De enkelte linjer i tabellen er gennemgået nedenfor: 

 
Besøgende på SB: Cirka 80% af de besøgende på Statsbibliotekets betjeningssted på Victor Albeks Vej er 
universitetstilknyttede brugere, og i 2014 blev det opgjort, hvilke fakulteter de var tilknyttet. 44% af de 
AU besøgende var fra ARTS og 36% fra BSS. 16% kom fra Health medens ST kun i meget begrænset om-
fang besøger Victor Albeks vej. Statsbiblioteket finansierer fuldt ud betjeningsstedet.   
 
Faglig betjening: De fag-faglige kompetencer hos kontaktbibliotekarerne i universitetsområdet på SB har 
historisk set været særligt tilknyttet HUM, TEO, SAM og SUN. I dag er der et særligt stærkt fagligt samar-
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bejde mellem SB og ARTS-Aarhus. Således er der fx dannet teams af kontaktbibliotekarer for forskerne 
på IKS og IÆK, på tværs af de to biblioteksenheder. SB’s vurdering er, at der medgår tre årsværk til opga-
ver knyttet til IKS og IÆK på SB.  
 
Kørselsordning: Når bøger reserveres til afhentning et andet sted, end der hvor de står opmagasineret, 
skal de flyttes. I den forbindelse findes der to kørselsordninger: En intern mellem AU Library-enhederne i 
Aarhus, og en national mellem alle biblioteker i landet – herunder AU Librarys enheder i Herning og Em-
drup. Når fx en forsker i Emdrup eller Herning bestiller en bog som ikke findes lokalt, skal den altid med 
den nationale kørselsordning. Tilsvarende hvis en forsker eller studerende i Aarhus bestiller en bog som 
står på hylden i Emdrup, skal den også sendes via den nationale ordning.  
Den interne kørselsordning finansieres hhv. af SB (tre dage om ugen) og AU (AU Library-BO) 2 dage om 
ugen. Transport mellem enhederne uden for Aarhus sker via den nationale kørselsordning og finansieres 
ved direkte betaling pr. transporteret enhed/materiale af enheden udenfor Aarhus.   
 
Ud over intern transport mellem AU Library-enhederne ud og ind af Aarhus, er den nationale kørselsord-
ning også et centralt element i det nationale lånesamarbejde, som er en forpligtigelse for alle universi-
tetsbiblioteker. Udgifter til den nationale kørselsordning betales af SB for så vidt angår ”de gamle 8000C-
enheder” i AU Library, hvorimod SB fakturerer udgifter til den nationale kørselsordning for transport af 
materialer til/fra AU Library-enhederne NAVITAS, Katrinebjerg, Herning, Fuglesangs Alle og Emdrup.  
For ST gælder, at bøger til forskere på ST’s 6 lokaliteter udenfor 8000C fremsendes pr. post. Dette afvik-
les af SB, men AU Library, ST afholder omkostningen.  
 
Fjernlån: Når en bruger reserverer en bog/materiale, som ikke findes hos AU Library, eller som er så 
stærkt udlånt, at brugeren ikke kan vente på at få adgang til AU Librarys materiale, søges bogen fundet 
på et andet bibliotek i ind- eller udland og derefter fremskaffet.  
 
Fjernlånsprocessen blev i perioden 2014 - 2016 samlet hos Statsbiblioteket, og processerne er blevet 
effektiviseret så meget, at Statsbiblioteket har kunnet overtage denne delmængde af opgaven uden 
medfinansiering fra AU.  
 
Bibliotekssystemet: Bibliotekssystemerne, dvs. Katalogen, Search og øvrige processystemer er samlet og 
driftes hos Statsbiblioteket.  Fakulteterne medfinancierer dette forskelligt, og efter forskellige principper. 
I forhold til universitetsfusionen i 2007, blev det aftalt, at de omkostninger de indfusionerede enheder 
selv afholdte til samme ydelser, overførtes 1-1 til Statsbiblioteket. SB financierer Healths del.  
 
Bogindkøbsprocessen: Statsbiblioteket stod for og finansierede bogindkøbs-/katalogiseringsprocessen 
for HUM, TEO, SAM og SUN på det gamle 8000C. Processen på Fuglesangs Alle er overført til SB mod 
betaling i forhold til SB’s opgørelse af enhedsomkostningen. Indkøb vedrørende Arts-Emdrup er fra 2016 
overtaget af SB uden beregning. Der er ikke ændret på processen på ST.  
 
Tidsskriftadministration: Administration, og i vidt omfang også retrodigitalisering, af papirbårne tidskrif-
ter er overført til SB, senest også for AU Library-Emdrup. Omkostningerne afholdes generelt set af SB, 
dog forhandles der pt. om afregningen i forhold til Emdrup.  
 
Materialer indkøbt af SB: Ud over samlingsopbygning via pligtafleveringen af danske bøger budgetterer 
Statsbiblioteket med midler til indkøb af fysiske og digitale bøger til brug for uddannelse og forskning på 
universitetet. Der afvikles pt. et forsøg mht. til, hvor de indkøbte bøger får bedste opstillingssted i for-
hold til Nobelparken/SB. En vurdering af den faglige fordeling af bogindkøbet er vanskeligt, men der er 
særlig vægt på fagene i forhold til ARTS-Aarhus.  
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Fælles licenser: Statsbiblioteket og AU har indgået en aftale om fælles finansiering af en række af de 
største digitale tidskriftsserier. AU’s bidrag er fordelt ud på AU Librarys 8000C-enheder i forhold til en 
tidligere vurdering af tidskrifternes relevans for de daværende fakulteter, og af de i 2007 indfusionerede 
enheders omkostninger til de samme licenser. Den ekstraordinære finansiering fra 2016 indgår ikke i 
disse tal.  
 
Delte licenser: Ud over de fælles licenser finansieres en række andre tidskrifter i samarbejde mellem SB 
og en eller flere AU Library-enheder. Opgørelsen omfatter SB’s bidrag til disse delte licenser. 
 

 

SAMMENFATNING 
Der er altså tale om en meget kompleks økonomimodel, hvor samspillet på tværs i fællesfinansierede li-
censer og samspillet med SB alligevel er låst. Alt andet lige er det derfor oplagt grundlag for at overveje, om 
den nuværende økonomimodel af historiske årsager har indbygget så meget kompleksitet, at anbefalingen 
specifikt i forhold til økonomimodellen må være, at der arbejdes hen imod at reducere økonomimodellens 
kompleksitet. 

Samlet set er det på baggrund af de nuværende erfaringer med AU Library-samarbejdet rimeligt at konklu-
dere, at AU Library konstruktionen er velfungerende i forhold til brugere og interessenter: AU Library aner-
kendes bredt som en professionel og nærværende samarbejdspartner. En forudsætning for denne succes er 
partnerskabet med Statsbiblioteket. Det har givet mulighed for at trække effektivt og samlet på de rigtige 
ressourcer; på tværs af AU og SB, og på tværs af fakulteterne. 

Samarbejdskonstruktionen er imidlertid udtryk for det pragmatiske resultat af AU Library-processen, og 
afspejler dermed den løsning, som der var tilslutning til at implementere, da AU Library-samarbejdet blev 
etableret. Men denne tilgang til konstruktionen har medført en kompleksitet, som indebærer, at der er en 
række transaktionsomkostninger vedrørende organisering, processer, logistik og tværgående koordination, 
som i særlig grad tilsiger, at det til stadighed bør vurderes, om der er mulighed for at øge effektivitet 
og/eller reducere kompleksitet. Allerede i Carsten Riis-rapporten fra 2010/2011, som udgjorde et forarbej-
de til AU Library-processen, blev det således også undersøgt, om det ville være hensigtsmæssigt/muligt at 
lave en mere enkel og fuld integration af AU’s daværende biblioteker i Statsbiblioteket.   

AU Library-konstruktionens gode resultater bygger i meget høj grad på fine balancer mellem to organisati-
oner, organiseret i to forskellige ministerområder og med udfordrende økonomimodeller. Disse balancer 
må imidlertid anses for at være vanskelige at fastholde over tid. Det gælder i særdeleshed i en situation, 
hvor dannelsen af en ny national biblioteksfunktion udgør en disruptiv forandring i bibliotekssektoren både 
i forhold til de eksisterende aftaler og kutymer mellem parterne. Det nuværende samarbejde kan således 
ikke fortsætte uændret, fordi der er opstået afgørende forandringer i rammebetingelserne for samarbejdet. 

På grundlag af ovenstående er to modeller analyseret med henblik på at vælge den mest hensigtsmæssige 
videre vej for biblioteksbetjeningen af Aarhus Universitet. 
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KONKLUSIONER VEDR. MODEL 1: SAMARBEJDSAFTALE MELLEM AU OG 
DET KGL. BIBLIOTEK 
De eksisterende aftaler mv. kan altså ikke fortsætte uden videre. En genforhandling af samarbejdsaftalen 
med Statsbiblioteket vurderes at være en realistisk vej for et fornyet samarbejde med det fusionerede Kgl. 
Bibliotek.  

Målet for en revideret samarbejdsaftale vil være at sikre AU’s fulde kontrol over AU-betalte ydelser, sådan 
som det også er tilfældet for indeværende. Men en samarbejdsaftale vil ikke kunne sikre AU direkte indfly-
delse på udviklingen af nationale biblioteksservices, ligesom universitetets nuværende gunstige økonomi-
ske vilkår, som i høj grad er resultat af en stor gensidig interesse i samarbejdet, over tid forventes at kom-
me under pres i det nye organisatoriske og økonomiske setup på det fusionerede Kgl. Bibliotek.  

Her er det, som tidligere anført, et særligt bekymringspunkt, at det nye Kgl. Bibliotek vil være født med en 
større tyngde i omfang og nærhed af samarbejdet mellem KU og Det Kgl. Bibliotek end i samarbejdet med 
AU. Man kan derfor forudse, at det vil være vanskeligt, på trods af de bedste intentioner, at fastholde et 
ligeværdigt fokus på betjeningen af AU, der på baggrund af en samarbejdsmodel modelleret over den nu-
værende konstruktion ikke vil være fuldt integreret i Det Kgl. Bibliotek.  

Frem for alt vil det i dette scenarium også være et særligt opmærksomhedspunkt, at de ressourcer som SB i 
dag anvender på biblioteksdrift rettet mod AU, på Det Kgl. Bibliotek vil overgå til, og skulle administreres i, 
en kontekst, hvor ressourcerne prioriteres og fordeles inden for rammerne af Det Kgl. Biblioteks universi-
tetsbiblioteksfunktion, som altså først og fremmest må have fokus på det fuldt integrerede KU-samarbejde. 

Endelig vil en samarbejdsaftale være præget af kompleksitet som forventes at blive større i takt med at Det 
Kgl. Bibliotek udvikler sig. 

FORDELE 
• En samarbejdsaftale vil kunne trække på de gode erfaringer fra AU Library og den gode relation med 

Statsbiblioteket. 
• AU bevarer sin direkte kontrol over sin andel af det samlede AU Library-budget (ca. 50 pct. af det sam-

lede budget). Over tid vil kontrollen dog ikke gælde den økonomi, som i dag er placeret på Statsbiblio-
teket. 

• Nærheden i services til fakulteterne og den direkte integration i AU-beslutningsfora sættes ikke under 
pres. Dermed vil AU’s biblioteksmedarbejdere have god snor i behov og ønsker hos universitetets med-
arbejdere og studerende. 

 

ULEMPER 
• Det vurderes, at det vil være vanskeligt at fastholde AU’s nuværende gunstige samarbejdsaftale med 

Statsbiblioteket, hvor AU dels drager fordel af en samarbejdskonstruktion med stort fokus på AU, dels 
en særdeles imødekommende ledelse på Statsbiblioteket. Den situation bliver vanskelig at fastholde i 
takt med at Det Kgl. Bibliotek udvikler organisation og services. 

• AU Library er velfungerende, men er samtidig en kompleks organisation, hvor faglighed, lederskab og 
økonomi er fordelt mellem VD-område, fakulteter, Statsbiblioteket og to ministerområder. En fornyet 
samarbejdsaftale vil videreføre den kompleksitet. Samtidig vil det fortsat gælde, at medarbejderne ved 
AU Library vil have et rent administrativt og ikke et biblioteksfagligt ophæng. 
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• Det fusionerede Kgl. Bibliotek har en fuld betjening af Københavns Universitet, mens en fornyet samar-
bejdsaftale med AU vil fortsætte en uensartet, og kun delvis, betjening af AU. Der vurderes derfor at 
være stor risiko for, at AU ikke får samme interne organisatoriske vægt på Det Kgl. Bibliotek, som be-
tjeningen af Københavns Universitet.  

• AU får kun indirekte indflydelse på beslutninger om organisering af den del af AU Library (ca. 50 pct. af 
det samlede budget), som fremadrettet vil være placeret på Det Kgl. Bibliotek. Der kan forsøges fast-
holdt en gensidig samarbejdsaftale, men Det Kgl. Bibliotek vil skulle imødekomme krav og ønsker fra en 
bred vifte af eksterne interessenter parallelt med håndtering af stor kompleksitet i egen organisation. 

• Der vil løbende skulle forhandles om at give AU adgang til services udviklet inden for rammerne af Det 
Kgl. Bibliotek. Sådanne forhandlinger vil kunne gennemføres, men de vil med stor sandsynlighed ikke 
kunne sikre omkostningsneutralitet for universitetet. 

• AU vil kun indirekte kunne få del i de synergier og effektiviseringsgevinster, som forventes opnået, når 
Det Kgl. Bibliotek realiserer stordriftsfordele på tværs af landet. Den eksisterende aftale med SB er så 
økonomisk gunstig for AU, at en genforhandling med Det Kgl. Bibliotek må forventes at fastholde status 
quo eller i værste fald at blive dyrere. Samtidig viser erfaringerne, at adgang til nye digitale services, ek-
sempelvis kulturarvs-’clusteret’, sker direkte mellem Statsbiblioteket og de relevante fagmiljø-
er/interessenter, og derfor ikke bygger på AU Librarys nære og lokale forankring.   

 

KONKLUSIONER VEDR. MODEL 2: OVERDRAGELSE AF AU’S BIBLIOTEKS-
FUNKTIONER TIL DET KGL. BIBLIOTEK 
Universitetets vilkår sammenholdt med etableringen af Det Kgl. Bibliotek, og den generelle udvikling om-
kring universitetsbibliotekerne, giver helt nye muligheder i forhold til biblioteksbetjeningen af AU. Derfor 
vurderes det, at det er i AU’s interesse, at universitetets del af AU Library overdrages til Det Kgl. Bibliotek, 
hvor det sammen med Statsbibliotekets andel af AU Library, vil give AU Library samme interne organisatori-
ske vægt i Det Kgl. Bibliotek, som betjeningen af Københavns Universitet. En overdragelse vil også give en 
mere enkel organisering, når alle ressourcer samles i én organisation, og der vil være mulighed for at skabe 
klare økonomiske rammer gennem nye, prioriterede og gensidigt forpligtende aftaler.  
 
AU økonomiske indflydelse på Det Kgl. Biblioteks udvikling og prioriteringer i forhold til services rettet mod 
universiteterne kan sikres med en økonomimodel, hvor AU fastholder direkte finansiering af en række ydel-
ser gennem fakturering fra Det Kgl. Bibliotek. Dette sammenholdt med de betydelige ressourcer i form af 
finanslovsbevilling og medarbejderressourcer, som AU, qua en overdragelse, skyder ind i etableringen af et 
fornyet Kongeligt Bibliotek, vil give en afgørende forskel i balancering af såvel organisatorisk som ressour-
cemæssig karakter til AU’s fordel, set i forhold til samarbejdsmodellen. Man kan sige, at AU med overdra-
gelsesmodellen overfører ressourcer fra eget ressortområde for til gengæld af få afgørende indflydelse på 
prioritering mv. af en langt større andel af Det Kgl. Biblioteks ressourcer. 
 
Modellen med overdragelse vil ikke medføre organisatoriske forandringer i arbejdet ude på fakulteterne. 
Her er det nemlig en helt afgørende grundsten i AU Librarys succes at fastholde nærheden til brugere og 
fagmiljøer. Målet er at formalisere, og dermed sikre, den nuværende nære og lokalt forankrede fakultets-
betjening, så AU Library fortsat fremstår som et samlet bibliotek med klart fokus på AU’s forskere og stude-
rende. På de indre linjer i AU Library vil den store forskel derfor være, at medarbejderne bliver forankret i 
en meget relevant biblioteksfaglig kontekst på Det Kgl. Bibliotek. I forhold til det administrative ophæng i 
både AU Viden og AU Uddannelse har AU Library-medarbejderne været udfordret i forhold til at etablere et 
bærende fællesskab. Med overdragelsen til Det Kgl. Bibliotek etableres der derimod et entydigt menings-
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fuldt fagligt fællesskab for medarbejderne, og AU Library får de bedste muligheder for at opnå synergi og 
en naturlig sammenhængskraft med den omgivende organisation.  
 
FORDELE 
• En overdragelse vil fastfryse den aktuelle, og for AU meget gunstige, byrdefordeling mellem AU og 

Statsbiblioteket. Den samlede investering i biblioteksdrift på AU vurderes dermed lettere at kunne 
fastholdes end ved løbende genforhandling af en samarbejdsaftale mellem universitetet og Det Kgl. 
Bibliotek. 

• AU’s biblioteksmedarbejdere får direkte indflydelse på alle væsentlige beslutninger på Det Kgl. Bibliotek 
omkring drift og udvikling af universitetsbiblioteksporteføljen. Dermed sikres ligevægt i Det Kgl. Biblio-
teks beslutningsprocesser og prioriteringer mellem AU og KU.  

• Universitetets forskere og studerende vil ubeskåret få glæde af de løsninger og services, som udvikles 
og driftes af Det Kgl. Bibliotek. Det gælder ikke mindst udviklede løsninger på det digitale område – en 
indsats som indgår i rationalet for dannelse af det fusionerede Kgl. Bibliotek. 

• Det Kgl. Bibliotek forventes at have størrelse og styrke til at sikre hensigtsmæssige aftaler for indkøb af 
elektroniske ressourcer, der erfaringsmæssigt undergår markante prisstigninger hvert år. 

• AU’s biblioteksmedarbejdere indtræder i en biblioteksfaglig organisatorisk sammenhæng. Det giver nye 
muligheder for udvikling, videndeling og kompetenceudvikling inden for rammer af en større økonomi, 
som går på tværs af et stort antal biblioteksenheder. 

• AU Library’s faglighed, økonomi og ledelse samles inden for rammerne af én organisation og ét mini-
sterområde. Dermed reduceres konstruktionens organisatoriske kompleksitet, og styringsmæssigt sker 
der en samling af faglighed, lederskab og økonomi. 

• Der opnås væsentlige stordriftsgevinster, som vil kunne tilfalde AU. Det Kgl. Bibliotek har stillet AU i 
udsigt, at universitetet vil kunne opnå gevinster svarende til 2 pct. af det samlede budget i årene 2018-
2020. Indsatsen forventes bl.a. at relatere sig til en rational håndtering af fysisk materiale og servicefæl-
leskaber omkring generiske services. 

ULEMPER 
• AU vil ikke længere have direkte kontrol med alle dele af biblioteksdriften. Samarbejdskonstruktionen 

sikrer dog løbende møder, hvor serviceniveauet gensidigt aftales. Dertil kommer, at AU – via fakture-
ring – stadig vil kunne fastholde en væsentlig andel af den samlede økonomi knyttet til bibliotekerne. 

• Nærhed til videnskabelige medarbejder og studerende på AU kan komme under pres. Ulempen medie-
res af, at biblioteksmedarbejderne forbliver placeret på fakulteterne. Samtidig vil rammeaftalen med 
Det Kgl. Bibliotek kunne sikre adgang til relevante beslutningsfora på universitetet. 

• Nærheden kunne komme under pres, men sikres med at formalisere aftaleforholdene med fakulteter-
ne, herunder deltagelse i fakultetslokale ledelsesgrupper og arbejdsgrupper. 

 

ANBEFALINGER 
Den organisatoriske kompleksitet og et stigende pres på de økonomiske rammebetingelser på AU betyder, 
at det er nødvendigt at se mere helhedsorienteret på sammenhængen mellem universitetets kerneopgaver 
og den administrative understøttelse. Universitetet må fokusere på sine kerneopgaver, mens biblioteksop-
gaverne der kan løses mere samlet og hensigtsmæssigt for AU i et andet regi, skal vurderes i forhold hertil. 
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Samtidig er det naturligvis også nødvendigt at være forretningsbevidst og overveje, hvordan rammerne 
omkring biblioteket på længere sigt sikrer, at det er muligt både at fastholde den afgørende nærhed til bru-
gerne, og samtidig øge effektiviteten i organisationen. Sidst men ikke mindst er der også hensynet til AU 
Librarys faglige organisering, som jo i sidste ende er grundlaget for at yde den bedste mulige biblioteksser-
vice.  

AU Library er velfungerende, men alligevel er det den samlede anbefaling at ændre modellen med henblik 
på at reducere økonomisk og organisatorisk kompleksitet, reducere personafhængighed, opnå nye mulig-
heder for procesoptimeringer og sikre en fagligt relevant forankring af alle medarbejdere i AU Library. Det 
er vurderingen, at dette kan opnås ved at overdrage AU’s samlede biblioteksfunktion til Det Kgl. Bibliotek 
efter den samme model, som tidligere har været anvendt for HE. 

Samlet er anbefalingen altså at:  

• Fusionere det samlede AU Library, juridisk ved en overførsel af AU’s biblioteksfunktioner til NB  
• Tilpasse organisationsmodellen så den både er fakultetsfokuseret og åben for effektiviseringer 
• Indføre en økonomimodel der helt afspejler den nuværende HE-model, men sikrer at effektiviserings-

gevinsten tilfalder AU 
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BILAG 1: OVERBLIK OVER VÆSENTLIGE LIGHEDER OG FORSKELLE MELLEM 
DE TO MODELLER 
 

Tema Fornyet samarbejdsaftale Overdragelse til det nationale biblio-
tek 

Serviceniveau Biblioteksservices fastholdes som udgangspunkt på det aktuelle niveau  
Lokal forankring AU Library-medarbejdere servicerer fakulteterne på baggrund af lokal foran-

kring tæt på fagmiljøer og studerende  
Medarbejderplacering AU Library-medarbejdere der er ansat med fast arbejdsplads på AU-

betjeningsstederne forbliver her 
Organisering Fastholder kompleksitet med delt 

ledelse 
Reducerer kompleksitet med én ledel-
sesstreng 

Faglig sammenhæng Fastholder AU-delen af AU Library i 
en organisatorisk kontekst med be-
grænset faglig synergi 

Alle AU Library-medarbejdere indgår i 
en samlet biblioteksfaglig kontekst 
med klare muligheder for at høste 
faglig synergi 

Samarbejdsflader mel-
lem AU og AU Library 

Fastholder uens samarbejdsflader på 
fakultetsniveau mellem HE og øvrige 
fakulteter  

Giver mere ensartede samarbejdsfla-
der, fordi alle fakulteterne betjenes af 
samme organisation 

Samarbejdsflader på 
fakulteterne 

Fastholder en automatisk integration 
af AU Library-medarbejdere i AU-fora 

Kræver en formel aftale om tilknyt-
ning af AU Library-medarbejdere til 
relevante fora 

Økonomisk ramme Udhuler på sigt AU-budgettet pga. 
stigende licensomkostninger 

Giver mulighed for delvis at finansiere 
stigende licensomkostninger ved at 
realisere effektiviseringspotentiale 

Prioriteringsmuligheder Fastholder delvis prioriteringsmulig-
hed for den del af AU Library-
budgettet som ligger på AU 

Skaber mulighed for at prioritere sam-
let over hele AU Library-budgettet 

Ligeværdighed AU Library får en reduceret betyd-
ning i det samlede nationale biblio-
tek, og prioritering af ressourcerne 
vil ske med udgangspunkt i Køben-
havn 

AU Library sikres en ligeværdig place-
ring i direktionen og prioriteringen af 
ressourcer på det nationale bibliotek 

Tværgående ydelser Løbende forhandling om adgang til 
services udviklet på Det Kgl. Biblio-
tek. Usikkerhed omkring omkostnin-
gerne for universitetet 

Umiddelbar adgang til ser-
vices/løsninger udviklet på Det Kgl. 
Bibliotek indenfor rammerne af de 
aftalte serviceaftaler 

Effektivisering AU vil kun indirekte kunne få del i de 
synergier og effektiviseringsgevin-
ster, som forventes opnået, når Det 
Kgl. Bibliotek realiserer stordriftsfor-
dele på tværs af landet. Der kan sø-
ges opnået en mere gunstig økono-
misk aftale med Det Kgl. Bibliotek, 
men det vurderes svært at opnå me-
re eller samme services for færre 
midler 

AU Library bliver en samlet biblioteks-
funktion med fokus på AU, der har 
direkte adgang til ressourcer og løs-
ninger på det nationale bibliotek 



Notat: AU Library i lyset af et samlet nationalt bibliotek 
 

 
Side 17 af 17 

BILAG 2: PRINCIPPER BAG EN AFTALE OM OVERDRAGELSE 
 

Formål 
Med etablering af Det Kgl. bibliotek er der opstået nye muligheder for fagligt fællesskab og synergieffekter, 
som Aarhus Universitet og Det Kgl. Bibliotek i fællesskab ønsker at udnytte til gavn for den samlede biblio-
teksbetjening af Aarhus Universitet. 

Målet er dels at samle alle universitetets biblioteksservices i én organisation, for at universitetet kan drage 
fordel af Nationalbibliotekets samlede faglige bredde og styrke. Dels at øge effektiviteten gennem stordrift 
og ved at bibliotekets organisering bliver mindre kompleks. Det vil være et kardinalpunkt, at den daglige 
biblioteksbetjening fortsat fremstår som en integreret del af universitetets faglige service, så biblioteket 
fastholder en nærværende og lokal forankret betjening af universitetets forskere, undervisere, studerende 
og omverden. 

Nærværende beskriver de principper, der som opfølgning på fusionen af KB og SB, forventes at blive lagt til 
grund for en overdragelse af Aarhus Universitets biblioteksfunktioner til Det Kgl. Bibliotek.  

Overdragelsens grundprincipper 
Overdragelsen tænkes beskrevet i en overdragelsesaftale, der følges op af en rammeaftale, som beskriver 
de biblioteksservices, som Det Kgl. Bibliotek leverer til Aarhus Universitet, gensidige relationer omkring 
governance og det økonomiske grundlag for opgaven. Rammeaftalen suppleres endvidere af fakultetsspeci-
fikke samarbejdsaftaler, der etableres som gensidige Service Level Aftaler (SLA), der beskriver såvel Det Kgl. 
Biblioteks ydelser, som de ydelser, herunder lokaler, universitetet leverer. 

Det Kgl. Bibliotek er universitetsbibliotek for Aarhus Universitet (AU), og varetager alle biblioteksopgaver på 
AU. 

Det Kgl. Bibliotek yder under navnet ’AU Library’, en service, der er målrettet til universitetets forskere, 
undervisere, studerende og omverden, med afsæt i følgende målsætninger: 

• Biblioteket opleves som en professionel og nærværende samarbejdspartner, der skaber sammenhæng 
mellem behov og services. 

• Biblioteket tager afsæt i dialog om lokale behov, og tilbyder services, der er fleksible ved at trække på 
effektive fælles processer på tværs af Det Kgl. Bibliotek. 

• Biblioteket er central medspiller i udvekslingen mellem universitetet og omverdenen og skaber rammer 
for faglige fællesskaber – eksempelvis ved at understøtte Open Science 

Overdragelsen tænkes at ske som en virksomhedsoverdragelse af medarbejdere og medarbejderrelateret 
inventar, samt de bøger, tidsskrifter og biblioteksspecifikke inventar mv. som AU-biblioteket i dag er ejer af. 
Inventar rettet mod studiemiljø forbliver universitetets ejendom. 

Budgettet tænkes overdraget i to dele:  

• En finanslovsoverførsel, der sikrer en langsigtet og effektiv biblioteksdrift  
• En faktureringsdel, der muliggør fremadrettede justeringsmuligheder  
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Lokaler og bygningsdrift forventes stillet til rådighed af universitet uden beregning. I den forbindelse lige-
stilles også forholdene omkring Victor Albeck Bygningen. 

Det Kgl. Biblioteks grundydelser 
Digitale ydelser 
Det Kgl. Biblioteks digitale ydelser skal omfatte: 

• Indhold og services leveret gennem universitetets digitale platforme, som fx web og LMS 
• Nationalt biblioteks- og søgesystem 
• Publiceringssystemer som giver forskere, institutter mv. mulighed for at publicere e-tidsskrifter og 

e-publikationer 
• Printløsning, som giver studerende adgang til print og kopi mod betaling. Opstilling af multifunkti-

onsmaskiner sker efter behov og aftale med fakulteterne. 

Ydelserne skal være baseret på synkronisering af oplysninger om universitets ansatte og studerende med 
henblik på rettighedsstyring.   

Herudover driver og udvikler Det Kgl. Bibliotek som led i sine øvrige opgaver en række andre systemer og 
digitale samlinger, som med forskellige adgangsmuligheder skal stå til rådighed for universitetets forskere 
og studerende.  

E-ressourcer: Digitale bøger, tidsskrifter og databaser 
Det Kgl. Bibliotek anskaffer e-ressourcer til brug for universitetets ansatte og studerende, og med fokus på 
universitetets behov og levering af materialer i tidssvarende formater. Der foretages løbende tilpasning i 
porteføljen af e-ressourcer i dialog med universitetet, både med hensyn til ændringer i behov og rammebe-
tingelser, og med særlig opmærksomhed på udviklingen indenfor kommercialiseringen og Open Science.  

Fysiske materialer: Bøger, artikler, tidsskrifter 
Det Kgl. Bibliotek skal anskaffe fysiske materialer til brug for universitetets forskere og studerende. Mate-
rialerne indgår i Det Kgl. Biblioteks materialebestand. 

Opstilling i lokale samlinger og depoter på betjeningsstederne sker efter aftale med det pågældende fakul-
tet. 

Det Kgl. Bibliotek har herudover magasinfaciliteter, der så vidt muligt skal understøtte en hensigtsmæssig 
og effektiv tværgående udnyttelse af de fysiske materialer set i forhold til aktuelle brugsmønstre. 

Magasinerne, og en effektiv kørselsordning, skal sammen med fjernlån fra danske og udenlandske bibliote-
ker samlet sikre universitetet en hensigtsmæssig og fleksibel informationsforsyning, der er nødvendig for 
forskning og uddannelse. 

Udlån af de fysiske materialer sker med udgangspunkt i et betjeningssted. Leveringsordninger for lokatio-
ner uden et betjeningssted sker efter aftale med det enkelte fakultet. 

PURE: Systemejerskab 
Det Kgl. Bibliotek tænkes at varetage systemejerskabet af PURE, som en service for AU. Licensen tænkes 
tegnet og finansieret af universitetet, og data ejet af universitetet. Universitetet tænkes at opretholde et 
hensigtsmæssigt budget til systemændringer og opdateringer. 

Som en del af systemejerskabet udvikler Det Kgl. Bibliotek valideringsvejledninger, procedurer m.m. og 
foretager datapleje, herunder klarstilling til høstninger, konflikthåndteringer m.m.  
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Det Kgl. Bibliotek vil repræsentere AU i den nationale PURE-styregruppe. 

Det Kgl. Bibliotek vil drive en PURE-helpdesk, der supporterer universitetets forskere og andre, der arbejder 
med PURE - eks. Institutmedarbejdere, der inddaterer i systemet 

Andre services  
Det Kgl. Bibliotek skal tilbyde rådgivning om udvikling af studie- og læringsmiljøunderstøttende faciliteter 
med afsæt i Det Kgl. Biblioteks ekspertise vedr. publikums- og studiemiljøfaciliteter til fakulteterne, Uddan-
nelsesudvalget samt andre overordnede aktører på AU.  

Det Kgl. Bibliotek skal varetage tekstlighedsscreening af ph.d.-afhandlinger. Licensen til systemet, der bru-
ges hertil, tænkes at forblive på Det Kgl. Bibliotek.  

Systemejerskabet vedrørende URKUND skal forblive på AU. 

Det Kgl. Bibliotek skal varetage en række opgaver vedrørende ledelsesrapportering i relation til bl.a. BFI-
opgørelser og Open Access-monitorering til Universitetsledelsen, og andre overordnede aktører på AU – 
eksempelvis Forskningsudvalget og AU Økonomi. 

Endelig har Det Kgl. bibliotek forskellige services som tænkes at ligge udenfor en rammeaftale, eksempelvis 
video-publiceringsplatform og data management vedr. forskningsdata, som bruges af universitetet efter 
særskilt aftale. 

Betjeningssteder: Biblioteksrum, studiemiljø og medarbejderfaciliteter  
Biblioteksrum 
Det Kgl. Bibliotek skal bemande og drifte betjeningssteder efter aftale med fakulteterne. Der opstilles rele-
vante materialesamlinger (bøger og tidskrifter) for at understøtte fagene, som betjeningsstedet servicerer. 
Det nærmere omfang aftales med det enkelte fakultet.  

Inventar til studiemiljø forventes stillet til rådighed af AU, medens biblioteksspecifikinventar (reoler, skran-
ker, udlånsautomater, multifunktionsmaskiner tilknyttet MyPrint, adgangskontrolgates, bogscannere, pub-
likumsmaskiner etc.) stilles til rådighed af Det Kgl. Bibliotek 

Det Kgl. Bibliotek har herudover et betjeningssted på Victor Albecks Vej 1, 8000 C. 

Studiemiljøer 
Det Kgl. Bibliotek tænkes at føre løbende tilsyn med, og følge udviklingen i, brug af AU’s studiemiljøunder-
støttende faciliteter uden for biblioteksrummene efter aftale med fakulteterne.  

Medarbejderkontorer 
Fakulteterne skal stille kontorer, møderum mv., inkl. bygningsdrift (el, vand, varme, rengøring mv.), til rå-
dighed for biblioteksmedarbejdere, der er tilknyttet det enkelte fakultets betjeningssteder. Det Kgl. Biblio-
tek stiller medarbejderrelateret inventar, IT-udstyr og løbende kontorhold til rådighed. 

Det Kgl. Biblioteks ydelser målrettet fakulteterne 
Det Kgl. Bibliotek skal understøtte fakulteterne med forskerservices, studenterservices og ledelsesinforma-
tion på baggrund af Det Kgl. Biblioteks grundydelser. Hovedtrækkene i ydelserne er skitseret nedenfor. 
Omfanget skal aftales med hvert enkelt fakultet og skal fremgå af særlige samarbejdsaftaler.  

Forskerservices  
• Kontaktbibliotekarer 
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• Forskningsregistrering/validering og vejledning herom, herunder OA 
• Informationssøgning (herunder reviews) og vejledning herom 
• Vejledning og kurser om ophavsret, referencehåndtering og citationspraksis  
• Support vedr. integration af biblioteksressourcer i moduler/forløb på AU’s LMS  
• Biblioteksydelser indlejret i forskningsprojekter 
• Tekstlighedsscreening af ph.d.-opgaver 
• Support vedr. publicering på Det Kgl. Biblioteks OJS- og OMP-platforme 

 
Studenterservices 

• Bemanding og daglig drift af betjeningssteder på fakulteterne og tilsyn med øvrige studiemiljøer 
• Undervisning vedr. informationskompetence, referencehåndtering, citationspraksis mm, såvel til-

stedeværelsesundervisning som via educational IT 
• Vejledning vedr. ressourcer, e-tutorials m.m. 
• Specialiserede workshops eks. for specialeskrivere 
• Registrering og udlån af studenterafhandlinger  
• MyPrint – betalingsløsning vedr. print og kopi  

 
Ledelsesservices 

• Bibliometrisk ledelsesrapportering - herunder benchmarking/akkreditering, årsrapporter, opgørelse 
af forskningsproduktion mv. 

• Plagiatkontrol på ph.d.-niveau og derover 

Governance 
Ledelse 
AU Library skal være en integreret del af Det Kgl. Bibliotek, og ledes af en bibliotekschef, der er ansvarlig for 
den overordnede biblioteksbetjening af AU.  

Det Kgl. Bibliotek sikrer tværgående faglig biblioteksudvikling og den mest effektive udnyttelse af kompe-
tencer og services på tværs af AU-Library og det øvrige nationale bibliotek for så vidt angår universitetsbib-
lioteksopgaven. 

Dialog  
Universitetsledelsen 
Det Kgl. Bibliotek skal udarbejde en årlig beretning for de udførte services for AU. Årsberetningen drøftes 
på et årligt møde mellem den biblioteksansvarlige i universitetsledelsen og ledelsen på Det Kgl. Bibliotek, 
hvor parterne også har mulighed for at initiere genforhandling af hele eller dele af rammeaftalen, herunder 
varsling af ændring i de økonomiske rammer for aftalen. På det årlige møde drøftes tillige overordnede 
planer for drift og udvikling af universitets biblioteksservices. 

Det Kgl. Bibliotek og AU er enige om at tage åbne drøftelser omkring governancestrukturen, såfremt der 
sker væsentlige ændringer i forhold til parternes rammebetingelser eller internt hos parterne, herunder at 
Det Kgl. Bibliotek ændrer organisering for at opnå effektiviseringsgevinster. 

Fakulteterne 
I dialog med hvert enkelt fakultet skal der udarbejdes planer for drift og udvikling af fakultetets biblioteks-
services. Planerne drøftes efter behov, og mindst en gang om året, på et møde mellem den biblioteksan-
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svarlige i fakultetsledelsen, bibliotekschefen og relevante biblioteksledere. I forbindelse med drøftelserne 
er der mulighed for at initiere genforhandling af fakultetets serviceaftale med Det Kgl. Bibliotek.  

Integration og nærvær 
Bibliotekets services er en vigtig del af universitetets forskning og undervisning. AU Library skal derfor være 
en integreret del af universitetets daglige drift. 

Det påtænkes at: 

• Det Kgl. Bibliotek deltager, efter konkret invitation fra universitetet, i relevante ledelsesfora og ud-
valg, som fx. Uddannelsesudvalget, Forskningsudvalget m.m. 

• Det Kgl. Bibliotek deltager, efter konkret invitation fra universitetet, i relevante tværgående udvalg 
på AU som fx. systemejerforum, EDU-IT m.m. 

• Det Kgl. Bibliotek deltager på vegne af AU i relevante universitetseksterne fora, efter nærmere afta-
le mellem Det Kgl. Bibliotek og AU. 

• Biblioteksledere med tilknytning til fakulteterne deltager, efter konkret invitation fra fakultetet, i 
relevante ledelsesfora, udvalg mv. på fakulteterne, og modtager relevant information, referater 
mm 

• Det Kgl. Biblioteks medarbejdere som er involveret i levering af AU Library services er integreret i 
universitetets IT-infrastruktur med henblik på at sikre effektive samarbejdsprocesser via universite-
tets systemer som fx. intranet, LMS og kalender-integration. 

• Det Kgl. Biblioteks medarbejdere som er involveret i levering af AU Library services er registreres i 
AU’s IDM-system, så det er muligt at tilknytte adgang til relevante fagsystemer på AU.  

• Det Kgl. Biblioteks brugerregister er synkroniseret med universitetets registre over studerende og 
ansatte.  

• AU Library services på web er integreret i universitets webplatform. 
• AU Library anvender AU-navnetræk/logo for AU Library i henhold til universitetets gældende ret-

ningslinjer. 
• Biblioteksservices – eksempelvis omkring informationskompetence – kan indgå som en integreret 

del af formelle uddannelsesforløb på BA, KA og ph.d.-niveau.  
 

Det skal sikres, at dataudveksling mellem Aarhus Universitet og Det Kgl. Bibliotek til enhver tid lever op til 
gældende persondataforordning.  

Virksomhedsoverdragelse 
Medarbejdere 
Overdragelsen af medarbejdere forventes at ske under lov om virksomhedsoverdragelse, og sker mellem to 
statsinstitutioner.  

Det betyder, at Det Kgl. Bibliotek vil indtræde i de rettigheder samt forpligtelser, som universitetet på over-
dragelsestidspunktet har over for medarbejderne. De aftalte ansættelsesvilkår vil derfor fortsætte uændret 
efter overdragelsen, og man er som medarbejder ved overgangen ansat i Det Kgl. Bibliotek på samme vil-
kår, som var gældende for ansættelsen på Aarhus Universitet.  

Det Kgl. Bibliotek formodes at harmonisere personalepolitikken efter overdragelsen, således at alle ansatte 
på Det Kgl. Bibliotek har en fælles personalepolitik. 

Kontorinventar, -computere, mobiltelefoner mm. som er anskaffet under bibliotekets driftsbudget til med-
arbejdernes brug, og inden overdragelsesaftalens ikrafttræden, overdrages til Det Kgl. Bibliotek. 



Notat: AU Library i lyset af et samlet nationalt bibliotek 
 

 
Side 22 af 22 

Materialer 
De fysiske samlinger, bøger og tidsskrifter mv., som AU-biblioteket på overdragelsestidspunktet er ejer af, 
overdrages til Det Kgl. Bibliotek. Der etableres oversigt over de overdragne genstande, herunder bogsam-
linger. 

Biblioteksrum og studiemiljøfaciliteter 
Biblioteksrum og øvrige studiemiljøfaciliteter, såsom inventar, forbliver fakulteternes ejendom.  

Biblioteksspecifikt inventar som reoler, skranker, udlånsautomater, multifunktionsmaskiner tilknyttet My-
Print, adgangskontrolgates, bogscannere, publikumsmaskiner mm overdrages til Det Kgl. Bibliotek. 

Fremlejeaftalen for lokalerne i Victor Albeck Bygningen ophører, men lokalernes brug til biblioteksformål 
fortsætter uændret. Det økonomiske mellemværende herfor ligestilles med de øvrige betjeningssteder. 

Økonomi  
Finansiering 
Der finanslovsoverføres et beløb fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til Kulturministeriets område. 

Finansiering af den øvrige økonomi, ud over finanslovsoverførslen, sker ved fakturering til AU. 

Universitetsledelsens budget for AU Library vedrørende  årene 2017-2019 skal fastholdes. 

Det forventes at en overdragelse vil føre til stordriftsfordele. Disse effektiviseringsgevinster skal tilfalde AU.  

I den samlede finansiering skal indgå udgifter svarende til AU’s administration af de overdragne medarbej-
dere (HR, økonomi, IT-understøttelse etc.)  

Økonomiske forhold vedrørende lokaler og inventar 
Fakulteterne skal uden beregning stille lokaler til rådighed for Det Kgl. Bibliotek i henhold til serviceaftaler-
ne mellem det enkelte fakultet og Det Kgl. Bibliotek.   

AU vil sørge for almindelig bygningsdrift og vedligehold af disse lokaler - herunder vand, varme, el, rengø-
ring. Endvidere sikrer AU netværksforbindelse til Det Kgl. Bibliotek for tilsluttede computere og udstyr i 
kontorer, biblioteksrum og studiemiljøfaciliteter, svarende til den eksisterende My-Print-løsning. 

I 2009 blev der indgået aftale om, at AU fremlejer lokaler til Statsbiblioteket i Victor Albeck bygningen. 
Fremlejekontrakten forventes bragt til ophør og driften af lokalerne overgår til AU. 

Studiemiljøfaciliteter inkl. inventar er fakulteternes ejendom. Almindelig småvedligehold af inventar i bibli-
oteksrummene vil dog påhvile Det Kgl. Bibliotek. 

Biblioteksinventar som reoler, skranker, udlånsautomater, multifunktionsmaskiner tilknyttet MyPrint, ad-
gangskontrolgates, bogscannere, publikumsmaskiner m.m. er Det Kgl. Biblioteks ejendom. 

Medarbejderrelateret kontorinventar, -computere, telefoner m.m. er Det Kgl. Biblioteks ejendom. 

Nyudvikling og inventaranskaffelser, for så vidt angår studiemiljø i biblioteksrummet og i studiemiljøfacilite-
terne, finansieres af de enkelte fakulteter, og sker efter aftale mellem Det Kgl. Bibliotek og fakulteterne.  

Ændring af den økonomiske ramme 
Den endelige aftale vedr. den økonomiske afregning kan ikke justeres for årene 2017-2019.  
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Fra 2020 og frem kan der ske ændring af de økonomiske rammer med 1 års varsel og med en efterfølgende 
indfasning over 2 år.  

Eksterne projekter 
AU Library har en række eksterne bevillinger, der rækker ud over 1. april 2017. Bevillingerne vil blive over-
ført til Det Kgl. Bibliotek. 

Samarbejder vedr. forskningsprojekter 
Der er indgået en række samarbejdsaftaler mellem de videnskabelige miljøer og AU Library, hvor AU Library 
mod betaling bidrager til projekter, der har ekstern finansiering. Det afklares, hvorledes samarbejdsaftaler-
ne kan opretholdes, herunder hvordan der afregnes til samme takst som i dag, således at forskningsprojek-
terne ikke belastes økonomisk af overdragelsen.  

Andre ydelser 
Statsbiblioteket afholder en række udgifter på vegne af AU uden om AUL-aftalen, der i dag afregnes pr. 
faktura. Der ændres ikke ved dette. Blot opdateres aftalerne, så de indgås mellem AU og Det Kgl. Bibliotek. 

Tidsplan 
Den formelle virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, materialer og inventar ønskes at træde i kraft pr. 
1. april 2017 under forudsætning af Universitetsledelsens og Bestyrelsens godkendelse. 

Der vil være en indfasningsperiode, hvor den økonomiske og IT-mæssige understøttelse overføres. AU vil 
opretholde den administrative understøttelse af AU Library under disse indfasningsforløb.  

Ikrafttrædelse og ophør  
Der underskrives hensigtserklæring om etablering af overdragelsesaftalen 8. december 2016. 

For at sikre parterne hensigtsmæssig og gensidig indflydelse på processen vedrørende samlingen af AU’s 
biblioteksbetjening på Det Kgl. Bibliotek, gives AU observatørstatus i relevante fora på Det Kgl. Bibliotek – 
eksempelvis: 

• Det Kgl. Biblioteks direktion 
• Relevante ledelsesfora i Det Kgl. Bibliotek 
• Interim samarbejdsorganisation 

Såfremt aftalen ikke gennemføres, og en overdragelse derfor ikke kan træde i kraft med virkning fra 1. april 
2017, ophører AU’s observatørstatus i ovennævnte fora på det tidspunkt, og parterne optager forhandling 
om vilkårene for det fortsatte samarbejde.  
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